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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 78 Godkännande av kungörelse 4

§ 79 Godkännande av dagordning 5

§ 80 Åtgärder för att begränsa och förhindra smittspridning av covid-19 
inom kommunens verksamheter 

6

§ 81 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 
delegationsbeslut

2020/11 002 7

§ 82 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Nya SD ledamot och SD-
ersättare i kommunfullmäktige

2018/218 116 8

§ 83 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och S-
ersättare i kommunfullmäktige

2018/218 116 9

§ 84 Anmälan; Medborgarförslag( Inger Ruud)- Sittbänkar efter 
promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik 

2020/84 008 10

§ 85 Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 2019/154 00 11

§ 86 Godkännande av kommunens årsredovisning 2019 2018/128 041 12 - 14

§ 87 Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2019 2018/128 041 15 - 16

§ 88 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 2018/128 041 17 - 19

§ 89 Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2019 2018/128 041 20 - 21

§ 90 Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019 2018/128 041 22 - 23

§ 91 Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2019 2018/128 041 24 - 25

§ 92 Ansvarsfrihet för gemensam nämnde för hjälpmedel 2019 2018/128 041 26 - 27

§ 93 Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2019 2018/128 041 28 - 29

§ 94 Godkännande av  årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund 2018/246 042 30 - 32

§ 95 Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds 
gymnasieförbund

2018/283 041 33 - 34

§ 96 Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar (Ilko Corkovic 
S) - ställd till KSO om att förhindra gästande från fastlandet  från 
begivenheter på Öland under våren.

2020/7 101 35 - 36

§ 97 Interpellation (Per Lublin ÖP) och Interpellationssvar (Ilko Corkovic 
S)-ställd till KSO med anledning av coronavirusets spridning, nu 
även fall i vårt län

2020/7 101 37 - 38

§ 98 Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2020/41 39 - 41

§ 99 Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka 2019/160 254 42 - 47

§ 100 Val av 1 nämndeman för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt 2019/67 116 48

§ 101 Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17 2019/238 423 49

§ 102 Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020 2020/73 00 50 - 51
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3 2020/36 253 52

§ 104 Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden 2019/226 214 53 - 54

§ 105 Återrapportering av ärende; Hantering av livesändningar i enlighet 
med webbtillgänglighetsdirektivet.

2019/18 006 55

§ 106 Återrapportering av uppdrag; undersöka möjligheter till snabb 
kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider

2020/83 009 56

§ 107 Motion (Per Lublin ÖP)) undersöka möjligheterna att införa något 
liknande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 

2020/106 109 57
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 78

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

______________

4



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 79

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) föreslår att utöver aviserade punkter till dagord-
ningen lägga följande punkter: 

 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Nya SD ledamot och SD-ersättare i 
kommunfullmäktig.

 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ledamot och S-ersättare i kom-
munfullmäktige.

 Motion (Per Lublin ÖP) Undersöka möjligheterna att införa något liknande Emma-
bodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 

 Information från kommunchefen om kommunens arbete till följd av smittorisken 
av COVID-19.  

Per Lublin (ÖP) har föreslagit att till dagordningen lägga punkten Åtgärder för att be-
gränsa och förhindra smittspridning av COVID-19 inom kommunens verksamheter. 

Ordförande lägger samtliga föreslagna punkter till dagordningen för att godkännas.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 80

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Åtgärder för att begränsa och förhindra smittspridning av COVID-19 in-
om kommunens verksamheter

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
På begäran av Per Lublin (ÖP) lyfts frågan om behovet sv att delegera fler befogen-
heter från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för att i sin tur kunna delegera 
dessa till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunchefen har ombetts redogöra för krisledningsnämndens befogenheter.

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för krisledningsnämndens befogenheter. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 81

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av dele-
gationsbeslut

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om verksamheten och kommunens åtgärder till följd av 
pågående pandemi.

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör bland annat för:

- Krisledningsstaben, dess uppsättning och funktioner.
- Kommunfullmäktiges partiers gruppledare träffas digitalt en gång i veckan för att 

informeras om läget.
- Näringslivsrådet har träffats en gång i veckan för avstämning. Framöver kommer 

dessa avstämningar ske en gång varannan vecka. Näringslivsrådet sammanträ-
de digitalt under rådande pandemi.

- I mars genomförde kommunen en kompetensinventering av sin personal i syfta 
att kunna flytta personal inom och mellan förvaltningarna om behovet skulle visa 
sig.

- Runstens korttidsboende har varit nedstängt, men verksamheten är snart i drift 
igen.

- Tillgången till skyddsmaterial är god och rekvirering sker främst via Region Kal-
mar län.

- Kommunen har rekryterat personal för att säkra personalförsörjningen till social-
förvaltningens verksamheter.

- Kommunen har färdigställt en evakueringsavdelning på Ekbacka för omsorgsta-
gare som bör isoleras en period under pandemin. Den har ännu inte behövts an-
vändas.

- Personal som arbetar med omsorgstagare har vidareutbildats i användning av 
skyddsmaterial.

- Fyra konstaterade fall av COVID-19 har upptäckts hos kommunens omsorgsta-
gare, varav två vårdas på sjukhus och två får hemtjänst.

- Kommunen kommer att göra en förstärkt satsning på feriearbete sommaren 
2020, till följd av att många arbetstillfällen för ungdomar försvunnit.

- Kommunstyrelens satsningar för att stödja det lokala näringslivet redovisas. 
- Kommunens personal som arbetar mot omsorgstagare kommer att erbjudas 

lunch vid tre tillfällen vecka 21, med start på måndagen. 
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 82

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2018/218 116 KS

Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Nya SD ledamot och SD-er-
sättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Tomas Ekstrand (SD) som ersätter Lars Lindqvist 
(SD) som ordinarie ledamot och Kjell-Ivar Karlsson (SD) som ersätter Tomas Ek-
strand som ersättare till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige välkomnar Liselott Hovdegård (SD) som ersätter Bert Carlsson 
(SD) som ordinarie ledamot.
Kommunfullmäktige godkänner meddelandena och lägger dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Lars Lindqvist (SD) och 
Bert Carlsson (SD) avgår som ledamot i kommunfullmäktige och ersätts av Tomas 
Ekstrand (SD) respektive Liselott Hovdegård (SD) som ordinarie ledamot. Länssty-
relsen Kalmar län meddelar också att Kjell-Ivar Karlsson (SD) ersätter Tomas Ek-
strand som ersättare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny SD-ledamot/-ersättare.
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny SD-ledamot.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan godkänna meddelandena 
och finner att fullmäktige beslutar göra så. 

Skickas till
HR-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 83

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2018/218 116 KS

Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och S-ersätta-
re i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Marie-Helen Ståhl (S) som ersätter Jan-Olof 
Forslund (S) som ordinarie ledamot och att Gunilla Johansson (S) som ersätter Ma-
rie-Helen Ståhl som ersättare till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige godkänner meddelandet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Jan-Olof Forslund (S) av-
går som ledamot i kommunfullmäktige och ersätts av Marie-Helen Ståhl (S) som or-
dinarie ledamot. Länsstyrelsen Kalmar län meddelar också att Gunilla Johansson 
(S) ersätter Marie-Helen Ståhl som ersättare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ledamot/-ersättare.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan godkänna meddelandet 
och finner att fullmäktige beslutar göra så. 

Skickas till
HR-avdelningen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 84

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2020/84 008 KS

Anmälan; Medborgarförslag( Inger Ruud)- Sittbänkar efter promenad-
stråken runt om i Borgholm och Köpingsvik

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande och beslut. 

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Inger Ruud föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-04-14 att

I kommunen finns det mycket fin sten som är perfekt för att göra sittbänkar av – un-
derhållsfria, billiga och finns i massor slängda i naturen i [till exempel] utefter havet i 
Äleklinta och mellan Borgholm och Färjestaden på alvaret. Gör något nyttigt och 
snyggt av dessa som ändå inte tas omhand så att vi äldre och sjuka kan gå ut i 
kommunen utan att riskera att falla i marken. 

Gör gärna besök i Färjestaden och Mörbylånga där är det tätt om sittbänkar där man 
kan sitta och vila!!  

På tiden att även byta ut de fruktansvärt fula och gamla bänkarna nere vid hamnen 
mellan Robinson och mot Lantmännen, de har verkligen gjort sitt och förstör hela 
den vackra hamnbilden i Borgholm.  

Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men har valt att inte delta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Bedömning
Presidiet bedömer att medborgarförslaget ska lämnas till kommunstyrelsen för ställ-
ningstagande och beslut.

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt det föreliggande förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18 § 194. Arbetet 
med policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer 
att tillämpas, utan komplicera arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad ver-
sion av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta gällande policy.

Beslutsunderlag
Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 72 Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällan-
de. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram en-
ligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som regle-
rar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak 
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär 
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli över-
flödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument. 

I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att 
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir 
enklare och mer lättläst.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 86

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2018/128 041 KS

Godkännande av kommunens årsredovisning 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunens årsredovisning för år 2019.

Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i 
sin helhet och respektive verksamhet.

Årsbokslut för kommunen innehåller koncernredovisning för kommunen och bolaget.

Av årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter framgår bland annat:

- Analys av verksamheten.
- Viktiga händelser under året.
- Ekonomisk analys:

o Verksamheternas totala budgetavvikelse 2019 var -18,3 mkr,
o Fastigheter, IT-avdelningen och plan- och byggenheten har störst negativ 

avvikelse,
o Verksamheter som hade en positiv avvikelse var miljöenheten, HR-avdel-

ningen, ekonomi, och tillväxtenheten.
- Uppföljning av kommunstyrelsens mål.
- Personaluppföljning

Av årsbokslutet för kommunens verksamheter framgår bland annat:
- Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
- Resultatet för kommunen är - 12,0 mkr. (2018 +1,5 mkr).
- Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 

mkr).
- Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr).
- Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr).
- Redovisning av större projekt och viktiga händelser.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, 2020-04-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 98 Årsredovisning 2019.

Dagens sammanträde
Kommunrevisor Jan Hellroth (FÖL) redogör för revisionsberättelsens innehåll. Dess-
utom redogörs revisionsberättelserna och granskningsrapporterna för Borgholm 
Energi AB för 2019 och Borgholm Energi Elnät AB för 2019.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör kommunen resultat, 
måluppfyllse och investeringar. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 86

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
godkänna årsredovisning för år 2019.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2019.

Protokollsanteckning
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Med hänsyn till resultatet på - 12 mkr för 2019 så är det majoritetens ansvar att sä-
kerställa att säkerställa att detta inte upprepas under 2020 vad gäller: 

 Processen av årsredovisning och bokslut (har varit extremt utdraget)
 Dialog mellan tjänstemän, politiker och revisorer måste förbättras
 Åtgärder att säkerställa att kommunens ekonomi snarast återställer balanskravet 

och uppnår en god finansiell prestation. Detta genom strukturerat effektivise-
ringsarbete.

Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019

Dagens sammanträde
Jäv
Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Joel Schäfer (S) och Carl Malgerud (M) an-
mäler jäv och deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet (se nedan).

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 88

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen beviljas.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand inte bevilja kommunstyrelsens 2019 ansvarsfrihet 
och i andra hand inte bevilja kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: att bevilja ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen 2019; att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019; och 
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
2019 bortsett från kommunstyrelsens ordförande.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslaget att inte bevilja kommunstyrelsen 2019 ansvarsfrihet mot 
förslaget att bevilja samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfri-
het bortsett från kommunstyrelsens ordförande. Vinnande förslag ställs mot försla-
get att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019.

Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer att inte bevilja kommunstyrelsen 
2019 som motförslag.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
röstar ja. Den som stödjer förslaget att bevilja ansvarsfrihet för samtliga kommunsty-
relsens ledamöter och ersättare bortsett från kommunstyrelsens ordförande röstar 
nej.

Vid omröstningen avges 1 ja-röst, 0 nej-röster och 8 avstår från att rösta (BILAGA 
2). Därmed ställs förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen mot för-
slaget att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer förslaget att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens 2019 mot 
att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Ordförande finner att kommunfull-
mäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer förslaget att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet röstar 
ja. Den som stödjer förslaget att inte bevilja kommunstyrelsens ansvarsfrihet röstar 
nej.

Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 1 nej-röst från (BILAGA 3). Därmed beviljas 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019.

Jäv
Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Lars 
Ljung (S), Nina Andersson-Junkka (S), Lenamarie Wikström (M), Erik Arvidsson 
(SD), Annette Hemlin (FÖL), Marwin Johansson (KD) och Carl Malgerud (M) anmä-
ler jäv och deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Tomas Zander (C), Joel Schäfer (S) och Lenamarie Wikström (M) anmäler jäv och 
deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

______________
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§ 90 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019

Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Jörgen Jannerstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

______________
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§ 91 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för utbildningsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Jeanette Sandström (S), Erik Arvidsson (SD) och Eva Wahlgren (C) anmäler jäv och 
deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

______________
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§ 92 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Jörgen Jannerstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin lämnar (ÖP) skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

Skickas till 
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

______________
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§ 93 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Jörgen Jannerstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning av eller beslut i 
ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

Skickas till
Kalmarsunds överförmyndarnämnd

______________
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§ 94 Dnr 2018/246 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning för 2019.
att bevilja ansvarsfrihet för Ölands Kommunalförbunds direktion 2019.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbunds medlemskommuner ska godkänna förbundets årsredo-
visning. Detta göra av respektive kommunfullmäktige. 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett underskott på 
67 tkr. Orsakerna är bland annat de extra arvoderingskostnader som uppstår under 
första året i mandatperioden (utbildningsdag) samt en felaktig periodisering av kost-
nad i samband med bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott på 59 tkr. 

Överskottet förklaras bland annat av att vissa tjänster i organisationen varit vakanta 
under året. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott om 1 897 tkr. Förklaringarna till un-
derskottet är höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt utbildningssy-
stem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya del-
tidsbrandmän. 

Även reparationskostnaderna var betydligt högre 2019 än ett normalår. Den avvikel-
sen förklaras av flera stora larm med långa insatstider vilket sliter extra hårt på ut-
rustningen. 

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar projektet kommunalförbundets kassaflöde då det skiljer en viss tid 
mellan betalning av leverantörsfakturor och utbetalning från Trafikverket av de faktu-
rerade kostnaderna. 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de 
flesta investeringar har skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts 
sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 390 tkr.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 6 Årsredovisning 2019.
Rapport årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 
3.
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Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 51 Godkännande av årsredovisning 2019; Ölands 
Kommunalförbund.

Dagens sammanträde
Jäv
Ilko Corkovic (S), Eva-Lena Israelsson (S), Staffan Larsson (C), Joel Schäfer (S), 
Marwin Johansson (KD) och Carl Malgerud (M) anmäler jäv och deltar inte i bered-
ning av eller beslut i ärendet.

Skickas till
Ölands Kommunalförbund

______________
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§ 95 Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning för 2019.
att bevilja ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2019.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har beslutat 2020-02-27 § 11 att godkän-
na årsredovisningen för 2019.

Revisorerna för Kalmarsunds gymnasieförbund rekommenderar fullmäktige i re-
spektive medlemskommun att bevilja ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieför-
bunds direktion samt de enskilda ledamöterna i densamma med följande bedöm-
ning:

- sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
- att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig,
- att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som 

direktionen uppställt,
- att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verk-

samhetsmålen uppnås 18 av 23 (78 %). 

Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2019.
Rapport årsredovisning 2019 Kalmarsunds gymnasieförbund.
Revisionsberättelse 2019 Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2020-02-27 § 11 - Godkännande av årsre-
dovisning 2019.
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2020-04-02 § 24 revisionsberättelse för år 
2019.
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 69 Godkännande av årsredovisning 2019, Kal-
marsunds gymnasieförbund.

Dagens sammanträde
Jäv
Jeanette Sandström (S) och Eva Wahlgren (C) anmäler jäv och deltar inte i bered-
ning av eller beslut i ärendet.
Skickas till
Kalmarsunds gymnasieförbund
______________
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§ 96 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar (Ilko Corkovic S) - 
ställd till KSO om att förhindra gästande från fastlandet från begivenhe-
ter på Öland under våren.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 54 ställer Per Lublin (ÖP) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Att coronavirusets explosionsartade spridning med kusligt ökande antal dödsfall 
som följd vänder upp och ned på hela samhället står ju klart och blir för vår kom-
muns vidbekommande extra omvälvande för äldreomsorgen och vår stora be-
söksnäring. Vi får acceptera att allt i år inte kan vara som förut när så mycket måste 
stängas ner och att en huvudnäring för oss som besöksnäringen får vila i träda för 
att förhoppningsvis komma åter med full kraft nästa år. Många får försöka att finna 
andra utkomster i år och då handlar det om uppfinningsrikedom men också om sam-
hällets stöd så mycket som möjligt.

Du har ju själv sagt att liv och hälsa nu måste gå först och då handlar det förstås om 
att kunna hejda en hastig spridning av coronaviruset hos oss och att motverka att 
ökningen av covid 19-fallen sker snabbare än vad sjukvården klarar av. Vi vill inte ju 
se rullande bårhus åka runt längs de öländska vägarna för att hämta massvis med 
döda coronaoffer.

En viktig förebyggande åtgärd vore att förhindra att stugägare och andra besökare 
från svårt smittdrabbade områden kommer hit under påsk och andra helger under 
våren och ökar på smittan och smittrisken här. Lämpligen kan man göra på samma 
sätt som med Öresundsbron där man ordnat ”vändslinga” där polis och gränsvakter 
ser till att ovälkomna får vända tillbaka. En sådan slinga kunde lätt ordnas vid Svinö 
där polis och trafikvakter ser till att endast nyttotrafik och bilar med personer hem-
mahörande på Öland eller med särskild dispens blir släppta över bron och att andra 
får åka tillbaka. D v s att Öland för en begränsad period försätts i skyddskarantän-
mot besökande utifrån.

När vi nästa gång deltar i kommunfullmäktigemöte -förhoppningsvis helt och hållet 
på distans - skulle jag vilja att du berättar om vad du fram till dess uträttat i akt och 
mening att förhindra att stugägare och andra gästande från fastlandet kunnat kom-
ma till vår ö för att vistas här över påsk eller andra begivenheter under våren? Vad 
har du i detta syfte tagit för kontakter med partikollegor och andra i regering, andra 
myndigheter och SKR och vad har du då framfört och/eller förslagit? Vad du har 
gjort för offentliga uttalanden och i vilken mån har du medverkat i eller bidragit till 
kampanjer för att folk ska stanna hemma under påsken?
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Samt vill jag då även veta hur du då uppfattar den då aktuella föreliggande situatio-
nen och vad som kunde göras bättre.

Här måste vi alla kämpa tillsammans och föregå med goda exempel, eller hur?

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Ilko Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
Min orubbade uppfattning är att liv och hälsa alltid går först. Vår främsta uppgift i Co-
ronakrisen är att skydda våra äldre och övriga riskgrupper. I tidiga kontakter med 
media har vi vädjat om att alla följer rekommendationerna från Folkhälsomyndighe-
ten.  

Därför har vi uppmanat våra delårsboende och besökare att inte åka till Öland under 
Coronakrisen. Av allt att döma så har det tagits väl emot och respekterats. I dessa 
orostider är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt och inte ställer grupper mot varand-
ra. Det är tillsammans som vi kommer att ta oss igenom även denna kris. Dina före-
slagna åtgärder saknar vi befogenheter och mandat att genomföra. Hela samhällets 
strategi bygger på övergripande råd och det egna ansvaret. 

I övrigt hänvisar jag till vår information på hemsidan om Corona, länken bifogas: 
https://www.borgholm.se/information-om-coronaviruset-covid-19/

______________

36



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 97

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och Interpellationssvar (Ilko Corkovic S)-
ställd till KSO med anledning av coronavirusets spridning, nu även fall i 
vårt län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 53 ställer Per Lublin (ÖP) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Med anledning av coronavirusets allt mer accelererande framfart undrar jag vad 
som i vår kommunala organisation - och inte minst krisgruppen - görs för att motver-
ka smittospridningen i vår kommun och förhindra att smittan når de mest utsatta 
grupperna? 

Vad görs för att i största möjliga utsträckning begränsa antalet möten, sammanträ-
den, kurser och resor för politiker och tjänstemän? 

Vad görs för att möjliggöra att politiker och beslutsfattare ska kunna deltaga på di-
stans istället för att behöva vara fysiskt närvarande vid möten och sammanträden 
som av olika anledningar måste hållas?

Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att hemtjänstpersonal och personal vid äldre-
boendena blir utsatta för smitta och kan föra smittan vidare till omsorgstagarna?

Vilka möjligheter finns att erbjuda undervisning på distans för de elever vars föräld-
rar vill hålla dem borta från skolan för att undvika att barnen smittas och blir smittkäl-
lor?

Vilka möjligheter finns att låta administrativ personal i kommunens tjänst arbeta 
hemifrån?

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Ilko Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minimera risken för smittspridning. 

- Vi har ställt in sammanträdet i KF i mars.
- Överenskommelse om kvittning har träffats med samtliga partier utom 

Ölandspartiet.
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- Kommunens tjänstemän och politiker deltar enbart på digitala möten, företrädes-
vis via teams.

- Alla utbildningar som kräver resor har skjutitis upp.
- Vi möjliggör från och med idag att sammanträden i nämner, styrelser och full-

mäktige tillåter deltagande på distans. 
- Vi har möjliggjort för vår personal att jobba hemifrån där det är möjligt.
- Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med flera i stort. Det gäl-

ler även förskolan och grundskolan. Vi har även förberett för en eventuell skol-
stängning och distansundervisning där så är möjligt utifrån elevernas förutsätt-
ningar och ålder. 

- Gällande äldreomsorgen fattade vi redan i mitten på mars beslut om restriktioner 
gällande besök på våra särskilda boenden. Sedan några veckor tillbaka är det 
förbjudet att besöka våra boenden. Vi har också förberett en särskild avdelning 
som tas i bruk ifall vi får smittspridning. Tack och lov har vi ännu ingen smitta på 
våra boenden. 

- Vår personal följer strikt de rutiner som föreskrivs av myndigheter och vår MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska). Våra sjuksköterskor fortbildar kontinuerligt 
personal i vårdhygien. 

- Vår kommun har samordnat frivilliga insatser som hjälper äldre och riskgrupper 
med bl a inköp av livsmedel.

- I övrigt hänvisar jag till vår information på hemsidan om Corona, länken bifogas: 
https://www.borgholm.se/information-om-coronaviruset-covid-19/

______________
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§ 98 Dnr 2020/41 KS

Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att instruerar kommunens valda ombud till Borgholm 
Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2020
att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget 

uppgår till 7 mkr för 2019.
att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelsen för 2019.
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i enlighet med fastställd ba-

lansräkning 2019.
att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet 

med revisionens förslag. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har i samband med kommunfullmäktiges rambudgetbeslut avi-
serat att kommunen önskar en utdelning för 2019 med 4 mkr. Med hänsyn till bola-
gets preliminära resultat och gjorda försäljningar under året föreslås en extra utdel-
ning från bolaget om 3 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade2020-02-25 § 38 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning med 3 mkr 
så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.

Ärendet avser inte en revidering av nuvarande ägardirektiv utan är en instruktion till 
kommunens ombud och samtidigt en notifiering till bolagets styrelse om att kommu-
nen som ägare önskar en utdelning från bolaget ur 2019 års resultat med totalt 7 
mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-20.
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 73 Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät 
AB:s bolagsstämma.

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att in-
struerar kommunens valda ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 
2020 att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och kon-
cernrevisionsberättelsen för 2019, att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 
i enlighet med fastställd balansräkning 2019, att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamö-
ter och verkställande direktör i enlighet med revisionens förslag.
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Annette Hemlin (FÖL), Erik Arvidsson (SD) och Per Lublin (ÖP) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag och bifall till lars Ljungs tilläggsyrkande.
Ilko Corkovic (S) stödjer Lars Ljungs yrkande.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Lars Ljungs med fleras yr-
kande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg; och Annette Hem-
lins med fleras yrkande att enbart bifalla tillägget och avslå kommunstyrelsens för-
slag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Ljungs med fleras yrkande mot Annette Hemlins med fleras 
yrkande och finner att kommunfullmäktige stödjer Lars Ljungs yrkanden. 
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer Lars Ljung med fleras yrkande röstar ja. Den som stödjer 
Annette Hemlins med fleras yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 4). Därmed bifalls 
kommunstyrelsens förslag med Lars Ljungs tillägg. 
Reservation
Erik Arvidsson (SD) och Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutets första att-sats. 

Tomas Lind (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Jäv
Andreas Persson (S), Anders Nyholm (M), Staffan Larsson (C), Tomas Lind (FÖL) 
och Carl Malgerud (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning av eller beslut i ären-
det.

Skickas till
Ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2020

______________
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Reservation Kommunfullmäktige 2020-05-18 
Ärende 18. Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 
 
Vi har tidigare yrkat på avslag i detta ärende och reserverat oss mot beslut i såväl kommunstyrelsen 
som i Borgholm Energi Elnät AB styrelse. Anledningen har varit att utdelning görs av kosmetiska och 
politiska skäl samtidigt som kommunens skattebetalare blir nästan två miljoner fattigare pga skatten 
som uppstår i samband med utdelningen. Men även pga av att vi riskerar att understiga de 
soliditetskrav, som vi själva beslutat om i ägardirektiven. Dessutom kan vi i dagens handlingar läsa 
kommunrevisorernas granskningsrapport för Borgholm Energi Elnät AB där riktar revisorerna kritik 
mot att bolagets styrelse beslutat om att föreslå en aktieutdelning, i strid med ägardirektivets krav på 
eftersträvad soliditetsnivå (Framtid Ölands ledamot reserverade sig i detta ärende). Detta kan vi inte 
se som vare sig en konstruktiv, långsiktig eller ekonomisk politik. 
 
Vi ser även ett demokratiskt dilemma i det beslutet, då det inte fanns något politiskt beslut från 
kommunfullmäktige (som är det enda forum som kan besluta om ägardirektiv och utdelningskrav). 
Även om majoriteten vet att de har just majoritet och således på förhand vet hur beslutet kommer att 
bli vore det klädsamt om de demokratiska spelreglerna följs. 
 
 
Framtid Öland 
Annette Hemlin 
Tomas Lind 
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§ 99 Dnr 2019/160 254 KS

Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseav-

tal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en kö-
peskilling om 1000 kronor per m2.

att uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC 
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den försål-
da fastigheten. Hyresavtalet ska även reglera att LOU följs i efterföljande 
byggentreprenadupphandling.

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenadupphandling 
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvär-
den.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämpli-
ga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har behoven av ett nytt modernt äldreboende lyfts fram så-
väl av verksamhet som av politisk ledning. Detta då kommunens fastigheter för 
äldreboenden har stora underhållsbrister vilket medför att de dels inte uppfyller da-
gens krav på särskilda boenden, dels inte arbetsmiljökraven. Kommunen har också 
Sveriges högsta medelålder och andelen så kallade ”äldre äldre” beräknas öka un-
der kommande år. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av boende för personer 
med demenssymtom ökar och sjukdomen drabbar allt yngre personer. Sammanta-
get kommer alltså ett ökat anspråk på vård och omsorg uppstå. 

Idag har kommunen 137 platser varav 74 bedöms ha så stora brister att det krävs 
omfattande åtgärder för att få dessa förenliga med dagens krav. Att åtgärda befint-
liga fastigheter skulle också medföra att antalet platser blir färre vilket i sin tur leder 
till mindre effektiv verksamhet och högre kostnad per omsorgstagare. 

I kommunens lokalförsörjningsplan har äldreboendenas status bedömts enligt föl-
jande:

Särskilt boende Platser Bedömning och okulär undersökning.

Åkerbohemmet Löttorp 36 Fungerande, men eftersatt underhåll och upp-
rustning planeras.

Soldalen Köpingsvik 23 Stora brister gällande arbetsmiljö och brand. 
Eftersatt underhåll.
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Strömgården Borgholm 17 Stora brister gällande arbetsmiljö, brand, ventila-
tion och utemiljö. Mycket stora renoveringsbe-
hov.

Ekbacka 2 Borgholm 14 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 4 Borgholm 13 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 5 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Ekbacka 6 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Totalt antal platser 137

Enligt prognosen som tagits fram av socialnämnden bedöms behovet år 2026 öka 
med 33 platser, vilket framgår av tabellen nedan.

Nuläget 65-79 
år

80-äld-
re

Prognos 
2026

65-79 
år

80-äld-
re

Förändring

SÄBO 27 94 SÄBO 26 128 33 platser

Totalt i 
kommunen

2756 927 Totalt i 
kommunen

2585 1329

Andel på 
SÄBO

1 % 9,7 % Procentuellt 1 % 9,7 %

Den sammantagna bedömningen är att det finns ett behov för ett nytt särskilt boen-
de om 80 platser som ska ersätta Soldalen (23 platser), Strömgården (17 platser) 
och Ekbacka avdelning 5 och 6 (17 + 17 platser). Nya äldreboenden planeras i av-
delningar med 10 platser och gärna så att en överlappning kan ske mellan avdel-
ningar särskilt nattetid. Detta skulle även bli mer rationellt för verksamheten då en 
god och effektiv omvårdnad kan ges i ett sådant boende. Möjlighet finns i ett sena-
re skede att renovera Ekbacka avdelning 5 och 6 och erhålla totalt ca 17 platser yt-
terligare.

En intresseförfrågan gick därför ut sommaren 2019 till ett antal entreprenörer att 
komma med hur de skulle kunna utveckla ett nytt särskilt boende i enlighet med 
ovan och i enlighet med de krav som tagits fram tillsammans med verksamheten. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 25 att utse BJC Group AB som huvud-
alternativ till förslag om blockhyresavtal (läs mer under rubriken blockhyresalterna-
tivet).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 257 att en ny detaljplan 
för ändamålet ska upprättas på Ekbackaområdet. Planen förväntas vara färdig un-
der 2020.
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Under februari månad har fördjupad information hållits till de politiska partier som 
så önskat om behov och olika alternativ, enligt nedan, som föreligger för att möta 
behovet.

Blockhyresalternativet
Alternativet något förenklat att kommunen genom markanvisning försäljer del av 
Ekbackaområdet till ett bolag som ska äga och förvalta fastigheten. Kommunen gör 
härefter en byggentreprenadupphandling för ett särskilt boende som överlåts till 
bolaget. Hyresnivån bestäms i förhand i relation till den totala kostnaden för tota-
lentreprenaden. Detta innebär att det kan bli ett annat bolag som uppför byggna-
den än det som sedan äger och förvaltar den. Hyresnivån har beräknats utifrån ett 
markförsäljningspris på 1000 kronor per m2 på bruttoytan.

Kooperativ hyresrätt
Detta är ett alternativ till att bygga och äga i egen regi och att blockhyra av ett bo-
lag. Det innebär att en samverkansförening bildas av de boende, kommunen och 
till exempel Riksbyggen som också utgör styrelse. Det bygger vidare på en minimal 
insats för de boende (100 kronor) och att kommunen betalar lokalhyra för gemen-
samma och verksamhetsytor. Vidare innebär det ett kommunalt borgenslån varför 
förslaget inte ger kommunen ett större reellt låneutrymme än vid byggnation i egen 
regi. Denna konstruktion gör att kommunen ändå sitter med hela risken för all fram-
tid samtidigt som det inte sker någon offentlig upphandling av vare sig hyreskon-
trakt eller byggnation. 

Den indikativa byggkostnaden som kommunen erhållit från Riksbyggen inkluderar 
ett tillagningskök för 150 måltider och uppgår till 246,5 mkr. Den indikativa hyran 
bygger på 70 års avskrivning att jämföras med 40 år i egen regi.

Bygga och äga i egen regi
Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i 
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på 
ÅF:s kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 mkr exklusive storkök 
och konstnärlig utsmyckning, vilket är jämförbart med det indikativa pris som läm-
nats för kooperativ hyresrätt. Kostnadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 ut-
an hänsyn till kapitalkostnader under byggtid. 

Ekonomisk jämförelse
För att jämföra de tre alternativen måste de omräknas till indikativ årshyra. I denna 
har hyrorna för lägenheterna räknats bort då de ska bäras av de boende.  Den 
maximala hyran har satts till 7 tkr per månad i samtliga alternativ. Vidare kan mom-
sersättning sökas för gemensamhetsutrymmet vilket gjorts i årshyreskostnaden 
och vid alternativet kooperativ hyresrätt ingår borgensavgift till kommunen vilket re-
ducerar nettohyran. 

Blockhyresalternativet 2 250 tkr per år
Riksbyggen 2 000 tkr per år
Egen regi (år 1-20) 2 728,2 tkr per år
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Ekonomisk bedömning
Kommunen har stora investeringsbehov i övrigt under kommande år. Till exempel i 
infrastruktur och kommersiell verksamhet men även i ny skola i Löttorp och nya för-
skoleavdelningar samt inte minst ett stort underhållsbehov i befintliga fastigheter. 
Samtidigt är det kommunala låneutrymmet begränsat då koncernens låneskuld in-
klusive ansvarsförbindelser uppgår till cirka 950 mkr.

Med hänsyn till verksamhetens behov och den ekonomiska bedömningen föreslås 
att kommunen går vidare med blockhyresalternativet. 

Uppskattad tidplan

VT 2020 HT 2020 VT 2021 HR 2022 VT 2022 HT 2022

Inriktningsbeslut

Detaljplan

Marköverlåtelseavtal

Fastighetsbildning

Hyresavtal

Förfrågningsunderlag

Upphandling

Byggnation

Inflyttning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 67 Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka.
Tjänsteskrive, 2020-04-09.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C), Annette Hemlin (FÖL(, 
Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag till beslut. 

Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand att ärendet återremittera ärendet för att utreda 
hur behovet för de förslagna 80 platserna är efter rådande pandemi, hur pandemin 
påverkar investeringsutrymet och möjligheten att begränsa smittan på äldreboenden 
av den förslagna storleken. I andra hand yrkar han avslag. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: att bifalla kommunstyrel-
sens förslag till beslut; att avslå kommunstyrelsens förslag; och att återremitterar 
ärendet. 
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Propositionsordning
Ordförande frågar om ärendet ska återremitterar ärendet eller om ärendet ska avgö-
ras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgö-
ra ärendet under dagens sammanträde. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som stödjer Per Lublins återremiss yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röster (BILAGA 5). Därmed ska 
ärende avgöras vid dagens sammanträde. 

Propositionsordning
Ordförande ställer förslaget att bifalla kommunstyrelsens förslag mot att avslå kom-
munstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfri-
het för kommunstyrelsen 2019. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som 
stödjer Per Lublins avsalsyttrande röstar nej.

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röst från att rösta (BILAGA 6). Där-
med bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation
Per Lublin lämnar en skriftlig reservation (se nedan). 

Skickas till
Kommunstyrelsen
BJC Group AB

______________
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§ 100 Dnr 2019/67 116 KS

Val av 1 nämndeman för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande person till nämndeman för Borgholms kommun

Magdalena Widell.

Ärendebeskrivning
Kalmar tingsrätt meddelar i skrivelse 2020-04-30 att en ytterligare nämndeman be-
gärs för perioden 2020-2023.

Beslutsunderlag
Nomineringar från de politiska partierna.

Dagens sammanträde
Till sammanträdet finns förteckning över den person som nominerats av Vänsterpar-
tiet. 

Ilko Corkovic (S) redogör för att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna 
nominerar Magdalena Widell.

Per Lublin (ÖP) ställer sig bakom nomineringen av Magdalena Widell.

Sara Kånåhols (V) drar tillbaka Vänsterpartiets nominering. 

Ordförande konstaterar att det finns en person nominerad att tjänstgöra som nämn-
deman i Kalmar tingsrätt för Borgholms kommun och frågar om kommunfullmäktige 
kan välja Magdalena Widell som nämndeman i Kalmar tingsrätt. Ordförande finner 
att kommunfullfullmäktige väljer Magdalena Widell med acklamation.

Skickas till
Tingsrätten i Kalmar

______________
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§ 101 Dnr 2019/238 423 KS

Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att meddela att kommunen inte är intresserade av att köpa fastigheten.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp har inkommit med en förfrågan om att 
kommunen är intresserade av att köpa fastigheten. Idag ägs den av Böda-Högby-
Källa Socialdemokratiska förening. Nyttjandegraden är låg av föreningen som istället 
ser fastigheten som en möjlighet för kommunen att utveckla och skapa nya förutsätt-
ningar för Löttorp.

Beslutsunderlag
Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 29 Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar att föreslå ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp att 
kommunen köper fastigheten. 

Sara Kånåhols (V) och Per Lublin (ÖP) stödjer Tomas Zander förslag till beslut. 

Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Tomas Zanders förslag att föreslå att kommunen köper fastigheten.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Tomas Zanders förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 

Jäv
Ilko Corkovic (S), Eva-Lena Israelsson (S), Joel Schäfer (S), Lars Ljung (S), Andre-
as Persson (S), Jeanette Sandström (S) och Nina Andersson-Junkka (S) anmäler 
sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

Skickas till
Böda-Högby-Källas Socialdemokratiska förening

______________
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§ 102 Dnr 2020/73 00 KS

Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa tillägg till Avfallstaxa i Borgholms kommun 2020 enligt förslag på tillägg.

Ärendebeskrivning
Enligt Borgholms kommuns avfallstaxa gäller följande när taxan saknar 
tillämpning:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, 
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna av-
fallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, 
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den 
nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter baserat på 
principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Borgholm Energi AB har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns 
avfallstaxa för lastväxlarflak på tillfälliga arrangemang/evenemang med stora 
mängder hushållsavfall. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm 
Energi AB hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil. 

Tillägget till taxan innehåller två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sor-
terat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat 
abonnemang behandlas med optisk sortering, där de gröna matavfallspåsar-
na sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abon-
nemang behandlas med förbränning.

Avgifterna i förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun är samma 
för sorterat och osorterat abonnemang. Anledningen är att ingen ska välja fel 
abonnemang av ekonomiska skäl. 

Beslutsunderlag
Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 75 Tillägg till återvinning och av-
fallstaxa 2020.

Konsekvensanalys
Om föreslaget tillägg till avfallstaxan inte används innebär det ingen föränd-
ring mot idag.

Om taxetillägget används ger det flera miljö-, service- och ekonomivinster för 
alla Borgholm Energi AB:s avfallskunder:

- Ökad mängd matavfall som blir biobränsle.
- Minskade transporter och transportutsläpp.
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- Ökad tillgänglig kapacitet på sopbilarna, eftersom transport i lastväxlarflak ersätter 
insamling med sopbil. Det gör att fler extratömningar kan genomföras med sopbi-
len. Främst företag med containerhämtning får ökad servicegrad.

- Hämtning med lastväxlarflak innebär minskade hämtningskostnader för kunden.

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.  

Skickas till
Borgholm Energi AB

______________
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§ 103 Dnr 2020/36 253 KS

Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra ett markbyte med markägare av fastigheten Melösa 4:3 mot kom-

munens fastighet Haglerum 2:1. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 36 uppdrog tillväxtenheten förhand-
la försäljning av fastigheten Haglerum 2:1 och lyfta fram ett avtal till kommunfull-
mäktige för beslut. I dialogen med köpare framkom det att den samma besitter 
marken Melösa 4:3, ett skifte om cirka 4 hektar som skulle kunna passa bra för 
mellanlagring utav tång från badplatser. Kommunen har ett återkommande pro-
blem med att finna mark för lagring av tång. Att köra tången på deponi genererar 
en stor kostnad. Besök på plats har genomförts av tillväxtenheten och bedömning-
en har gjorts att marken skulle kunna fylla syftet. Tång behöver lagras över tid och 
blandas för att kunna återanvändas. Logistiken innebär cirka 10 minuter transport 
från Borgholms stad, enkel avlastning och bearbetning av massorna. Tången kan 
efter två år användas till jordförbättring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 76 Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gente-
mot Melösa 4:3.
Kartbilaga.

Konsekvensanalys
Att inte ha tillgång till mark för mellanlagring av tång innebär en stor årligen åter-
kommande driftkostnad för kommunen. Sannolikt hamnar årskostnaden på cirka 
500 tkr per år.

Att iordningsställa Melösa 4:3 för hantering av tång innebär en investering i form av 
körbar väg samt markberedning av ytan för tånglagring, bedömd budget 300-500 
tkr.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Tillväxtchefen

______________
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§ 104 Dnr 2019/226 214 KS

Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra försäljning av de arrendelotter som bedöms lämpliga av lantmäte-

riet enligt nedan redovisad modell. 

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram kontrakt i samarbete med upphandlad 
fastighetsmäklare.

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram ett skötselavtal som lägger ansvar på 
Sjöstugeudden för skötsel av området.

att uppdra åt tillväxtenheten att teckna nya arrendeavtal med de arrendatorer 
som inte önskar eller bedöms lämpliga för friköp hos Lantmäteriet och Läns-
styrelse, enligt nedan redovisad modell.

Ärendebeskrivning
Försäljning:
Kommunen har fört dialoger med arrendatorer på Sjöstugeudden avseende friköp 
av arrendelotterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-05 § 265 
att, för de intresserade arrendatorerna, utreda möjlighet till förändra respektive ar-
rendetomt till friköpta fastigheter.

Tillväxtenheten har genomfört flertalet möten med representationsgrupp från Sjöstu-
geudden. En marknadsvärdering är utförd av Värderingsbyrån i Kalmar. Denna har 
presenterats som kommunens utgångspunkt i dialogen om friköp. Efter dialoger 
med fastighetsmäklare och sakkunniga har följande modell presenterats och 11 ar-
rendatorer har ställt sig positiva den.

Grundpris per arrendetomt: 650 tkr ger 350 m2 stor friköpt tomt.

Ytterligare köp av mark (maximalt 600 m2) kostar 1000 kronor per m2.

Tillkommande direkta kostnader i anledning av köp: debitering för anslutningsavgift 
för V/A som kommunen idag bär, samt förrättningskostnader hos Lantmäteriet.

Exempel: Arrendelott 1 har idag tagit 450 m2 tomt i anspråk på Sjöstugeudden.

Pris: 650 tkr (grundpris) + 100 tkr (tillköp av yta) + 75 tkr (V/A) + 50 tkr (Lantmäteri-
kostnad): 875 tkr för arrendatorn att betala, varav kommunen får 825 tkr.

För tomter utan sjöutsikt blir priset för tillköpt yta 675 kronor per m2. Grundpriset är 
samma för alla tomter.

Tillväxtenhetens krav på denna modell innebar även att minst 10 stycken arrendato-
rer skulle respondera positivt och godta förslaget. I nuläget är det 11 stycken positi-
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va enligt redovisad lista från representationsgruppen. Liksom att Sjöstugeudden 
skall ingå ett skötselavtal med kommunen att de sköter om och ansvarar för röjning 
och skötsel av udden. Även det har hela Sjöstugeudden ställt sig positiva till.

Arrende:
Till de arrendatorer som inte erbjuds möjlighet till friköp av tomt erbjuds följande mo-
dell: 32 kronor per m2 arrenderad yta. Lägsta tomtyta: 350 m2, största tomtyta: 600 
m2.

Avtalet löper på 25 år med möjlighet för kommunen att omförhandla arrendet var 
femte (5) år. Arrendenivån blir på 450 m2: 14,4 tkr samt att V/A debiteras ut enligt ti-
digare utställd faktura.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 77 Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden.
.

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet.

Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige 
stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till
Tillväxtchefen
Mark- och exploateringsstrategerna

______________
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§ 105 Dnr 2019/18 006 KS

Återrapportering av ärende; Hantering av livesändningar i enlighet med 
webbtillgänglighetsdirektivet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet avskrivs till följd av den höga kostnaden för textningen och för att 

borttagande av sändningarna vore negativt ur en demokratisk synpunkt.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och al-
la EU-länder. Lagen omfattar all offentlig sektor samt statliga och kommunala bolag 
som uppfyller vissa krav från och med september 2020.

Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska upp-
fylla kraven på tillgänglighet i EN301549. 

Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller tecken-
språkstolkas för att göras tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direkt-
sändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar. 
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kom-
muns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närva-
rande ligger kvar på obestämd tid.

Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 15 kom med förslag till kommunfullmäktige att ra-
dera webbsändningarna efter 14 dagar.

Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 37 beslutade att återemittera ärendet till kom-
munstyrelsen för utredning om kostnad för textning och en analys av den nya la-
gen och vilka möjligheter den medger.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 37 Hantering av livesändningar i enlighet med 
webbtillgänglighetsdirektivet.
Kommunstyrelsens 2020-04-28  § 79 Återrapportering av ärende; Hantering av live-
sändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.

Bedömning
På grund av den höga kostnaden för att texta allt material som redan är publicerat 
på webben och för det som kommer att publiceras bedömer Borgholms kommun 
det som omöjligt att i dagsläget uppfylla direktivet. Att ta bort samtligt publicerat 
material efter 14 dagar utgör även det en försämring utifrån demokratisk synpunkt, 
varför Borgholms kommun har låtit det ligga kvar, otextat. 

Automatiska tjänster för att texta videoupptagningar blir bättre och bättre och vi be-
dömer det som rimligt att inom en ganska snar framtid uppfylla webbtillgänglighets-
direktivet och skapa ökad tillgänglighet för samtliga som till exempel vill lyssna till 
politiska sammanträden, live och i efterhand. 

______________
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§ 106 Dnr 2020/83 009 KS

Återrapportering av uppdrag; undersöka möjligheter till snabb kommu-
nikation med servicecentret via chat på vissa tider

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse uppdraget att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med ser-

vicecentret via chat på vissa tider (kommunfullmäktige 2017-08-21 § 120) be-
svarat i och med kommunens tillgång till chattfunktionen via Facebook. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med demokratiberedningens slutbetän-
kande, 2017-08-21 § 120 att uppdra till kommunstyrelsen att ”att undersöka möjlig-
heter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider”.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 120.
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 80 Återrapportering av uppdrag; undersöka möjlig-
heter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider.

Bedömning
I dagsläget finns funktionen att chatta med kommunen via Facebook. Inköp av ytter-
ligar chattfunktioner anses inte vara prioriterade i dagsläget. 

______________

56



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/106 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något liknan-
de Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-05-18

att kommunfullmäktige beslutar låta undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslutsunderlag
Motionen.

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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  Kommunfullmäktige 2020-05-18 BILAGA 1 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020 klockan 18:24:01. 

Ledamöter Parti Kret
 

Tjänstgörande ersättare Närv. Frånv
 Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X  

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X  
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X  
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X  
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                    X 

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                    X 
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                    X 
Marcel van Luijn                         (M)        -          Jörgen Jannerstrand                      X  
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X  
Tomas Zander                             (C)        -                                                   X  
Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                                                    X 
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X  

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X  
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X  
Tomas  Ekstrand                          (SD)       -                                                   X  
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X 
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                    X 
Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X  
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X  
Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X  
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X  
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X  
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-                                                    X 

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X  
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                    X 
Liselott Hovdegård                       (SD)       -                                                    X 
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                    X 
Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X  
Andreas Persson                          (S)        -                                                   X  
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                   X  

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                    X 
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X 
Iréne Persson                            (S)        -                                                    X 
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                    X 
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X  

SUMMA: 21 14 
 



  Kommunfullmäktige 2020-05-18 BILAGA 2 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020. 
11 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 Ja Den som stödjer förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen Nej Den som stödjer förslaget att bevilja ansvarsfrihet för samtliga kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare bortsett från kommunstyrelsens ordförande 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                          X 
Carl Malgerud                            (M)        -                                                          X 
Staffan Larsson                          (C)        -                                                          X 
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X    
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                           
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -               Jörgen Jannerstrand                                          X  
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                         X  
Tomas Zander                             (C)        -                                                          X 
Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                   
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                         X  

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                        X  
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                          X 
Tomas Ekstrand                           (SD)       -                   
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -                                           X 
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                         X  
Joel Schäfer                             (S)        -                                         X  
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                          X 
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                          X 
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-                

Lars Ljung                               (S)        -                                         X 
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Kjell-Ivar Karlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                           
Anders Nyholm                            (M)        -                                                        X  
Andreas Persson                          (S)        -                                                         X  
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                          X 

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                           
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                          
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                         X 

SUMMA: 1 0 8 12 
 



  Kommunfullmäktige 2020-05-18 BILAGA 3 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020. 
11 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 Ja Den som stödjer förslaget att bevilja kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet Nej Den som stödjer förslaget att inte bevilja kommunstyrelsens ansvarsfrihet 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                          X 
Carl Malgerud                            (M)        -                                                          X 
Staffan Larsson                          (C)        -                                                          X 
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X    
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                           
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -               Jörgen Jannerstrand                                     X      
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X       
Tomas Zander                             (C)        -                                                          X 
Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                   
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                          X 
Tomas Ekstrand                           (SD)       -                   
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -                                           X 
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        
Joel Schäfer                             (S)        -                                   X        
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                          X 
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                          X 
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-                

Lars Ljung                               (S)        -                                         X 
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Kjell-Ivar Karlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                           
Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X       
Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                          X 

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                           
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                          
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                         X 

SUMMA: 8 1 0 12 
 



  Kommunfullmäktige 2020-05-18 BILAGA 4 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020. 
22 Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka 2019 Ja Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde Nej Den som stödjer Per Lublins återremiss yrkande 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X       
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X       
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X    
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                           
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -               Jörgen Jannerstrand                                     X      
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X       
Tomas Zander                             (C)        -                                                    X       
Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                   
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X       

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                    X       
Tomas Ekstrand                           (SD)       -            X       
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -                                     X       
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        
Joel Schäfer                             (S)        -                                   X        
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                    X       
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                    X       
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-                

Lars Ljung                               (S)        -                                   X       
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Kjell-Ivar Karlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                           
Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X       
Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                    X    

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                           
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                          
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      

SUMMA: 20 1 0 0 
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Omröstningslista nr. 4 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020. 
22 Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka 2019 Ja Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till 
beslut Nej Den som stödjer Per Lublins avsalsyttrande 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X       
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X       
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X    
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                           
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -               Jörgen Jannerstrand                                     X      
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X       
Tomas Zander                             (C)        -                                                    X       
Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                   
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X       

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                    X       
Tomas Ekstrand                           (SD)       -            X       
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -                                     X       
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        
Joel Schäfer                             (S)        -                                   X        
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                    X       
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                    X       
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-                

Lars Ljung                               (S)        -                                   X       
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Kjell-Ivar Karlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                           
Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X       
Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                    X    

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                           
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                          
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      

SUMMA: 20 1 0 0 
 


	Protokoll.pdf
	Protokoll förstasida
	Godkännande av kungörelse
	Beslut KF 2020-05-18
Godkännande av kungörelse

	Godkännande av dagordning
	Beslut KF 2020-05-18
Godkännande av dagordning

	Åtgärder för att begränsa och förhindra smittspridning av covid-19 inom kommunens verksamheter 
	Beslut KF 2020-05-18
Åtgärder för att begränsa och förhindra smittspridning av COVID-19 inom kommunens verksamheter 

	Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KF 2020-05-18
Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut

	Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Nya SD ledamot och SD-ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut KF 2020-05-18
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Nya SD ledamot och SD-ersättare i kommunfullmäktige

	Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och S-ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut KF 2020-05-18
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och S-ersättare i kommunfullmäktige

	Anmälan; Medborgarförslag( Inger Ruud)- Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik 
	Beslut KF 2020-05-18
Anmälan; Medborgarförslag( Inger Ruud)- Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik 

	Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
	Beslut KF 2020-05-18
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

	Godkännande av kommunens årsredovisning 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Godkännande av kommunens årsredovisning 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation Per Lublin (ÖP) Årsredovisning 2019

	Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för gemensam nämnde för hjälpmedel 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för gemensam nämnde för hjälpmedel 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2019
	Beslut KF 2020-05-18
Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2019
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Godkännande av  årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund
	Beslut KF 2020-05-18
Godkännande av  årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds gymnasieförbund
	Beslut KF 2020-05-18
Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds gymnasieförbund
	Reservation Per Lublin (ÖP) Ansvarsfrihet 2019

	Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar (Ilko Corkovic S) - ställd till KSO om att förhindra gästande från fastlandet  från begivenheter på Öland under våren.
	Beslut KF 2020-05-18
Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar (Ilko Corkovic S) - ställd till KSO om att förhindra gästande från fastlandet  från begivenheter på Öland under våren.
	Sida 1
	Sida 2


	Interpellation (Per Lublin ÖP) och Interpellationssvar (Ilko Corkovic S)-ställd till KSO med anledning av coronavirusets spridning, nu även fall i vårt län
	Beslut KF 2020-05-18
Interpellation (Per Lublin ÖP) och Interpellationssvar (Ilko Corkovic S)-ställd till KSO med anledning av coronavirusets spridning, nu även fall i vårt län
	Sida 1
	Sida 2


	Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma
	Beslut KF 2020-05-18
Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation Annette Hemlin (FÖL) och Tomas Lind (FÖL) KF 2005-05-18 aktieutdelning BEAB

	Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka 
	Beslut KF 2020-05-18
Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Reservation Per Lublin (ÖP) Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka

	Val av 1 nämndeman för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt
	Beslut KF 2020-05-18
Val av 1 nämndeman för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt

	Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17
	Beslut KF 2020-05-18
Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

	Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020
	Beslut KF 2020-05-18
Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3
	Beslut KF 2020-05-18
Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3

	Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden
	Beslut KF 2020-05-18
Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden
	Sida 1
	Sida 2


	Återrapportering av ärende; Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
	Beslut KF 2020-05-18
Återrapportering av ärende; Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.

	Återrapportering av uppdrag; undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider
	Beslut KF 2020-05-18
Återrapportering av uppdrag; undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider

	Motion (Per Lublin ÖP)) undersöka möjligheterna att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 
	Beslut KF 2020-05-18
Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 


	Upprop 1.pdf
	Bilaga 2.pdf
	Bilaga 3.pdf
	Bilaga 4.pdf
	BILAGA 5.pdf

